
 
 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 12. 11. 2019 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              PhDr. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        7  poslancov   

Počet ospravedlnených poslancov :              1 Bohuš Valovič 

Počet neospravedlnených poslancov :          1 Drahoš Kalaš 

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/7 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Interpelácie poslancov 

5. Žiadosť o bezodplatný prevod parciel pod Novohorskou cestou  do vlastníctva obce 

Dechtice 

6. Žiadosť o zmenu Územného plánu od Karin Holickej a Jozefa Holického 

7. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 a 2022 

8. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole  

9. Plán kontrolnej činnosti na  I. polrok 2020 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

 

 

k bodu 1:  

Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta, privítal prítomných poslancov a hostí.  

Konštatoval, že z 9 poslancov  obecného zastupiteľstva je 7 prítomných, teda OZ je 

uznášaniaschopné. Spýtal sa prítomných poslancov na prípadnú zmenu programu.   

Ekonómka obce Gabriela Grebečíová navrhla doplniť program o body: 

- Rozpočtové opatrenie č.8/2019 

- Kontrola plnenia rozpočtu obce k 11. 11. 2019 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 108/2019. 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 



Za: Jozef Holický, Peter Roháč, Viera Strečanská, Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, 

Dominik Sliva,  

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 108/2019 zo dňa 12. 11. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje  program zasadnutia OZ s doplnenými bodmi  

- Rozpočtové opatrenie č. 8/2019 

- Kontrola plnenia rozpočtu obce k 11. 11. 2019 

 

 

 

k bodu 2: 

Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice PhDr. Zdenku Maškovú. Za overovateľov Pavla 

Danka a Petra Roháča za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 109/2019. 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Jozef Holický, Peter Roháč, Viera Strečanská, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Pavol Drgoň, 

Dominik Sliva,  

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 109/2019 zo dňa 12. 11. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje za zapisovateľku PhDr. Zdenku Maškovú, za 

overovateľov Pavla Danka a Petra Roháča   a za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa. 

 

 

 

k bodu 3: 

Kontrola plnenia úloh  a uznesení  
Na zasadnutí OZ dňa 15. 10. 2019 boli prijaté uznesenia číslo 102/2019 až číslo 107/2019, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol.  

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 110/2019 zo dňa 12. 11. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 15. 10. 2019 

boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.  

 

 

 

k bodu 4: 

Interpelácie poslancov 
A:  

Poslanec Pavol Danko navrhol preniesť dopravné značenie zákaz vjazdu od č. domu 130 vyššie 

k vinohradu, aby autá parkovali pri PD a pri vinohrade. 



- starosta odpovedal, že dopravnú značku zamestnanci OcÚ premiestnia k odbočku do 

bane 

Poslanec Pavol Danko ďalej navrhol umiestnenie smetných nádob k lavičkám na Trstinách. 

- poslanec Dominik Sliva navrhol, aby sa vybrali také smetné nádoby, ktoré sa nebudú 

dať podpáliť. 

Poslanec Pavol Danko skonštatoval, že v poslednom období je snaha o vytváranie rôznych 

zmien pri Kríži a na Kríži v Boričkách.   ( údajne napr. zmena farby kríža, pokus o osadenie 

sochy Panny Márie a žulovej platne ) 

      - poslanec Peter Roháč s týmito údajnými zmenami nesúhlasí a v podobnom duchu sa niesli 

aj reakcie ostatných členov OZ 

      - poslanec Dominik Sliva informoval, že Urbár sa s Martinom Gavendom dohodol, aby 

oficiálne priniesol žiadosť o prenájom pozemku pri Kríži.  

- v tejto súvislosti starosta poznamenal, že ho navštívil vizionár Martin Gavenda, aby mu 

vysvetlil niektoré kroky. Martin je presvedčený, že  sa okolo neho pohybujú ľudia, ktorí 

ničia čistotu jeho myšlienok a posolstvo Panny Márie. Z toho dôvodu by chcel urobiť 

nápravu a ukázať nám Pannu Máriu, takú, akú ju on vidí počas zjavení. 

 

 

B: 

Poslanec Peter Roháč skonštatoval, že dopravné zrkadlo v Uličke plnilo svoj účel a ľudia s ním 

boli spokojní. 

- starosta odpovedal, že požiada pána Kadleca, aby zrkadlo mohlo byť umiestnené v rohu 

ich záhrady 

 

C: 

Poslanec Dominik Sliva požiadal o posielanie zápisníc zo zasadnutia OZ všetkým poslancom 

na e-maily, nakoľko sťahovanie zápisnice zo stránky je komplikované a zápisnica z e-mailu sa 

ľahšie vytlačí. 

- zapisovateľka odpovedala, že zápisnice sa budú posielať poslancom na e-maily 

Poslanec Dominik Sliva sa informoval u poslanca Petra Roháča či preveril možnosť realizácie 

SMS systému pre našu obec. 

Poslanec Peter Roháč odpovedal, že každý  koho sa na to spýtal a túto službu využíva ho od 

toho odhovára. Je to finančne nevýhodné. Informovanosť je, je dostupná a kto chce a má 

záujem si informáciu nájde. 

 

D: 

Poslankyňa Viera Strečanská sa informovala na problém dotekania  teplej vody na 21B. 

Správca Marek Stacho odpovedal, že v kotolni je nainštalovaný 500 l bojler, ktorý asi nestačí. 

Starosta pripomenul, že v bytovke je veľmi dlhý rozvod vody, ktorá v noci vo vodovodnom 

potrubí vychladne a dlho trvá než ráno dotečie teplá voda, pretože v priebehu dňa tento problém 

nie je.  

 

 

E: 

Poslanec Pavol Drgoň sa informoval čo by sa dalo robiť s ľuďmi, ktorí na záhradách na 

Trstinách pália odpad zo záhrad. 

- Zamestnankyňa obce Anna Tomášková navrhla poslancom, aby aj oni keď vidia, alebo 

zistia, že niekto páli, zašli za dotyčnou osobou a upozornili ju, že je to zakázané  a že 

na budúce im bude vyrubená pokuta. 



k bodu 5: 

Rozpočtové opatrenie č. 8/2019 
Ekonómka obce predniesla poslancom OZ Rozpočtové opatrenie č. 8/2019. Vysvetlila, že obec 

dostala 10.000,- € na opravu multifunkčného ihriska a škola dostala  2.358,- € na odchodné. 
O sumu 12.358,- € sa upravuje rozpočet v príjmovej aj výdavkovej časti.  Ostatná úprava 

rozpočtu sa týkala  presunu rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom 

sa celková výška rozpočtu nemenila. 

 
 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 111/2019. 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Jozef Holický,  Pavol Danko, Peter Roháč, Viera Strečanská, Pavel Mancovič, Pavol Drgoň, 

Dominik Sliva, 
 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 111/2019 zo dňa 12. 11. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 8/2019 
 

k bodu 6: 

Kontrola plnenia rozpočtu obce k 11. 11.2019 
Ekonómka obce predniesla poslancom OZ plnenie rozpočtu obce k 11. 11. 2019 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 112/2019. 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Jozef Holický,  Pavol Danko, Peter Roháč, Viera Strečanská, Pavel Mancovič, Pavol Drgoň, 

Dominik Sliva, 
 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 112/2019 zo dňa 12. 11. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie plnenie príjmov a schvaľuje čerpanie 

výdavkov k 12. 11. 2019. 
 

k bodu 7: 

Žiadosť o bezodplatný prevod parciel pod Novohorskou cestou do 

vlastníctva obce Dechtice 
Na zasadnutí OZ vystúpili  zástupcovia Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže – OC 

Katarínka, ktorí predstavili poslancom OZ návrh, aby obec požiadala Slovenský pozemkový 

fond o bezodplatný prevod parciel číslo 2394, 2500 a 2891 v katastrálnom území obce Dechtice 

do vlastníctva obce, z dôvodu rekonštrukcie príjazdovej cesty k záchytnému parkovisku pre 

návštevníkov zrúcaniny Kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej. Navrhnutá 

rekonštrukcia  je schválená v platnom územnom pláne obce v sekcii verejnoprospešné stavby. 

Tiež informovali, že je dokončený projekt realizácie pre územné rozhodnutie. 



- zo strany poslancov  neboli žiadne pripomienky ani otázky 

- Peter Herceg – Benignus ešte navrhol v budúcnosti obnoviť Čerešienkovú cestu 

výsadbou  nových stromov 

- starosta obce povedal, že OZ sa týmto prevodom bude zaoberať keď bude pripravená 

zmluva na schválenie a poďakoval zástupcom Združenia kresťanských spoločenstiev 

mládeže – OC Katarínka. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 113/2019. 

- Prítomní poslanci: 6 

- za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

-  

Za: Jozef Holický,  Pavol Danko, Viera Strečanská, Pavel Mancovič, Pavol Drgoň, 

Dominik Sliva, 
 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 113/2019 zo dňa 12. 11. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informáciu a odporúča starostovi 

pracovať na žiadosti a súhlasí s následným uzavretím zmluvy. 
 

 

k bodu 8: 

Žiadosť o zmenu Územného plánu od Karin Holickej a Jozefa Holického 

Starosta obce prečítal žiadosť Jozefa Holického a Karin Holickej o zmenu Územného plánu. 

Poslanec Jozef Holický vysvetlil, že žiadosť sa týka parcely č. 464/10 v katastrálnom území 

obce Dechtice.  V súčasnom ÚP je zastavanosť 30% a on potrebuje pre účely svojho podnikania 

zastavanosť 100%. Tiež žiada o preklasifikovanie zmeny funkčného využitia z nekomerčnej 

činnosti na komerčnú. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 114/2019 zo dňa 12. 11. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie žiadosť Karin Holickej a Jozefa 

Holického. Na základe uznesenia č. 89/2019 zo dňa 26. 09. 2019 bude ÚP Dechtice Doplnok 

č. III/2018 znovu otvorený a žiadosť sa doň zapracuje. 
 

k bodu 9: 

Prerokovanie návrhu rozpočtu  na rok 2020 a roky 2021 a 2022 

Ekonómka obce predložila poslancom OZ Návrh rozpočtu na rok 2020 na pripomienkovanie. 

Rozpočet bude v zákonnej lehote pred schválením zverejnení na obecnej tabuli a na obecnej  

web. stránke. 

- Poslanec Dominik Sliva sa informoval či sa v časti rozpočtu  kultúra a šport nenájdu 

peniaze na dotáciu na archeologický prieskum v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej. 



- ekonómka obce odpovedala, aby si v zmysle VZN o dotáciách správca farnosti podal 

žiadosť o dotáciu. 

- zamestnankyňa obce Anna Tomášková predniesla poslancom OZ na prerokovanie 

Návrh na zmenu sadzby poplatkov za komunálny odpad na rok 2020 a dane 

z nehnuteľnosti na rok 2020 

- poslanec Dominik Sliva navrhol urobiť opätovne osvetu a aspoň dvakrát do roka 

rozdať do domácností letáčiky na tému - separovanie odpadu 

- v diskusii vystúpili zamestnanci OcÚ Marek Stacho a Zdenko Zemko a informovali, 

že niektorí naši spoluobčania privážajú do zberného dvora neúmerne veľké množstvo 

odpadu. Niektorí na svoje meno privážajú odpad z iných obcí, čomu oni dvaja ( 

pracovníci OcÚ) nemajú ako zabrániť  

- Marek Stacho navrhol, aby sa obmedzilo množstvo navážaného odpadu do ZD.  

- starosta odpovedal, že tým by  sa stratil zmysel ZD a odpad by sme vo väčšom 

množstve nachádzali v chotári Dechtích 

- zamestnanci OcÚ ďalej požiadali poslancov, aby si našli čas a občas urobili kontrolu 

kto odpad do ZD priváža. Niektorí poslanci prisľúbili pomoc pri dozorovaní činnosti 

na ZD 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 115/2019 zo dňa 12. 11. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Návrh rozpočtu na rok 2020. 

 

k bodu 10: 

Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole 

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ správu o kontrole a  informovala poslancov 

o výsledku kontroly zameranej na  čerpanie odmien pedagogických  a nepedagogických 

zamestnancov v Základnej škole s materskou školou v Dechticiach za rok 2018 a 2019 so 

zameraním na odmeňovanie riaditeľky školy.  

Správa tvorí prílohu Zápisnice.  

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 116/2019 zo dňa 12. 11. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce 

z kontroly v ZŠ s MŠ Dechtice 

 

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ správu o kontrole a  informovala 

poslancov o výsledku kontroly na Obci Dechtice v zmysle Plánu kontrolnej činnosti pre II. 

polrok 2019 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 117/2019 zo dňa 12. 11. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce 

z kontroly na Obci Dechtice 

 

k bodu 11: 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 



Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020, 

ktorý bol zverejnený na obecnej tabuli a na webovej stránke. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 118/2019. 

- Prítomní poslanci: 7 

- za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

-  

Za: Jozef Holický,  Peter Roháč, Pavol Danko, Viera Strečanská, Pavel Mancovič, Pavol 

Drgoň, Dominik Sliva, 
 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 118/2019 zo dňa 12. 11. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. 

 

 

k bodu 12: 

Rôzne 

A: 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na odmenu hlavnej kontrolórky obce vo výške 

30% z ročného platu. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 119/2019. 

- Prítomní poslanci: 7 

- za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

-  

Za: Jozef Holický,  Peter Roháč, Pavol Danko, Viera Strečanská, Pavel Mancovič, Pavol 

Drgoň, Dominik Sliva, 
 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 119/2019 zo dňa 12. 11. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje HKO odmenu vo výške 30% z ročného platu. 

B: 
Starosta prečítal list od občianky Jarmily Melúchovej v ktorom vyjadrila námietky 

a pripomienky k hlasovaniu o prijatí uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 105/2019 zo dňa 

15. 10. 2019.  

Poslanci OZ Dechtice tento list zobrali na vedomie  

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 120/2019 zo dňa 12. 11. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie námietky a pripomienky k schváleniu 

uznesenia OZ č. 105/2019 zo dňa 15. 10. 2019 

 

C: 
Starosta informoval poslancov OZ o exkurzii v zrekonštruovanej MŠ, školskej kuchyne 

a školskej jedálni v  Dechticiach, ktorá sa konala 29.10.2019 a bola spojená s ochutnávkou 

nátierok, ktoré kuchárky pripravujú našim škôlkarom. Starosta konštatoval, že prehliadky sa 



zúčastnili iba 2 poslanci aj napriek tomu, že túto prehliadku sami navrhli. Ďalej skonštatoval, 

že priestory MŠ sa spoluobčanom veľmi páčili. 

 

D: 
Starosta obce navrhol zmodernizovanie webovej stránky obce Dechtice, z dôvodu rýchlejšej 

a jednoduchšej aktualizácie. Starosta v tejto súvislosti požiadal poslanca Petra Roháča 

o oslovenie firmy, ktorá pre  nás pôvodnú stránku zriadila. 

 

E:  
Poslanec Peter Roháč navrhol odstránenie vraku auta spred domu č. 190 

- poslanci navrhli poslať pánovi Lesayovi výzvu na odstránenie auta. 

 

F: 
Občan Julián Holec sa informoval na prekládku sietí v Kátlovskej ulici. 

Starosta odpovedal, že v tejto súvislosti nemá žiadne nové informácie a že sa  pokúsi niečo 

zistiť u firmy M-STAV SERVIS s.r.o., ktorá zastupuje Západoslovenskú  distribučnú a.s. 

 

G: 
Poslankyňa Viera Strečanská sa informovala o možnosti umiestnenia merača rýchlosti 

v Kátlovskej ulici. 

- poslanci konštatovali, že by obec v blízkej budúcnosti tento merač do Kátlovskej ulice 

mohla nainštalovať 

- starosta pripomenul, že tento problém treba riešiť komplexne z každého smeru:  od 

Chtelnice aj od Naháča. 

H: 
Občan Peter Alaxin sa informoval, či už obec dala preveriť proti záplavový kanál povedľa jeho 

domu kamerovým systémom 

- starosta odpovedal, že áno, avšak pohyb kamery nebol dostatočne možný z dôvodu 

naplavenín a kameňov, ktoré bránili kamere v prechode kanálom. 

- Peter Alaxin sa ďalej spýtal, či by obec mohla nejakým spôsobom vyčistiť tento proti 

záplavový kanál 

- Starosta odpovedal, že to dá preveriť odborníkovi. Zároveň zdôraznil, že celý problém 

vznikol približne pred 50 rokmi keď vtedajší Miestny národný výbor povolil stavbu 

rodinného domu č. 224 na mieste otvoreného proti záplavového kanála a na jeho miesto 

osadil potrubie čím znemožnil jeho údržbu.  

I: 
Poslankyňa Viera Strečanská navrhla, aby sa vypracovali aj ďalšie darovacie zmluvy na 

darovanie pozemkov na vybudovanie komunikácie Rozšírenie Športovej ulice. 

Starosta odpovedal, že potrebné dohodnúť sa na termíne vybudovania miestnej komunikácie, 

ktorý by sa mal do týchto zmlúv zakomponovať. 

 

 



J: 
Poslanec Dominik Sliva predniesol žiadosť občianky Ľubici Košecovej o vybudovanie 

detského ihriska na konci ulice Kolónia. 

- Starosta odpovedal, že obec nie je vlastníkom pozemkov kde by toto ihrisko malo byť 

vybudované.  

K: 
Poslanec Peter Roháč navrhol vybudovanie osvetlenia na Trstinách 

- Starosta odpovedal, že je to dobrý nápad -v budúcnosti osvetlenie vybudovať,  za 

predpokladu, že obec bude mať na vybudovanie potrebné finančné prostriedky. 

 

k bodu 13: 

Záver 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

v Dechticiach, 12. 11. 2019 

 

 

 

 

Zapisovateľka:  PhDr.  Zdenka Mašková                    .................................................. 

 

Overovatelia:     Ing. Peter Roháč                                        .................................................. 

                 

                           Pavol Danko                                              ..................................................               

        

 

 

 

 

 

 

                                                                        PhDr. Karol Zachar 

                                                                           starosta obce 

 

 


